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คำนำ 
 เทศบาลตำบลโพธิ์ทองไดจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรม          

และความโปรงใส (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกันการทุจริต ยกระดับมาตรฐาน  

ในการปองกันการทุจริตของหนวยงานใหมีความโปรงใสความสุจริต บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนตลอดจน

แสดงใหเห็นถึงเจตจำนงสุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการตอตานการทุจริตอยาง          

เปนรูปธรรม อันจะสงผลตอการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงจะสงผลใหประชาชนเกิดความเชื่อม่ันและศรัทธาในการทำงานของหนวยงาน

มากยิ่งข้ึน 

 เทศบาลตำบลโพธิ์ทองไดพัฒนาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรม         

และความโปรงใส (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ใหสอดคลองกับแผน ๓ ระดับ ไดแก ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป      

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ประเด็นท่ี (๒๑) การตอตานการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายและแผน

ระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ  และแผนปฏิบัติการดานการตอตานการทุจริตและประพฤติ มิชอบ                 

โดยนำหลักธรรมาภิบาลสำหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาเปนกลไกในการพัฒนากรอบการจัดทำแผนปฏิบัติ

การปองกันการทุจริตสำหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึงใหสอดคลองกับกรอบการประเมินคุณธรรม

และความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : 

ITA) ประกอบดวย ๓ สวน ดังนี้ 

 สวนท่ี ๑ บทนำ ประกอบดวย การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองคกร หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงคของการจัดทำแผน เปาหมาย และประโยชนของการจัดทำแผน 

 สวนท่ี ๒ ประกอบดวย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจำนวนงบประมาณท่ีดำเนินการ       

ใน ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แยกตาม ๔ มิติ รวมท้ังสิ้นจำนวน ๑๕ โครงการ ดังนี้ 

  มิติท่ี ๑ การสรางวัฒนธรรมสุจริต      จำนวน ๒ โครงการ 

  มิติท่ี ๒ การบริหารราชการดวยความโปรงใส    จำนวน ๗ โครงการ 

  มิติท่ี ๓ การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน  จำนวน ๒ โครงการ 

  มิติท่ี ๔ การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

จำนวน ๔ โครงการ 

 สวนท่ี ๓ ประกอบดวย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 

  

                          .../เทศบาล 



 

 

 

 

 

 
 

ข 

 

เทศบาลตำบลโพธิ์ทองหวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความ

โปรงใส (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลโพธิ์ทองจะเปนสวนหนึ่งท่ีชวยขับเคลื่อนเพ่ือยกระดับ

คุณธรรมและความโปรงใสในภาพรวมของประเทศไทย อันจะนำไปสู เปาหมายของแผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ประเด็นท่ี (๒๑) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ              

ท่ีกำหนดไววา “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 

 

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 

                                                                                                        ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕



 

สารบัญ 

 

 หนา  

คำนำ       ก - ข 

สวนท่ี ๑ บทนำ       ๑ - ๖ 

  ๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต   

  ๒. หลักการและเหตุผล    

  ๓. วัตถุประสงคของการจัดทำแผน  

  ๔. เปาหมาย  

  ๕. ประโยชนของการจัดทำแผน 

 

สวนท่ี ๒ แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต         ๗ - ๑๐ 

  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจำนวนงบประมาณท่ีดำเนนิการ  

  แยกตาม ๔ มิต ิ

 

สวนท่ี ๓ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ                                      ๑๑ - ๔๐ 

 

 



 

 
 
 
 

๑ 

สวนท่ี ๑ 

บทนำ 

๑. การประเมินความเส่ียงการทุจริตในองคกร 

ลำดับ 

ท่ี 

ข้ันตอน 

การดำเนินงาน 

ประเด็นความเส่ียงการ

ทุจริต 

Risk 

Score 

มาตรการ 

ควบคุมความเส่ียงการทุจริต 

๑ การบริหารงานของ

หนวยงาน และการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร 

๑. ผูบริหารดำเนินการ

ตามนโยบายของตนเอง 

แทรกแซงการปฏิบัติงาน

ของเจาหนาท่ี ซ่ึงอาจขัด

ต อ ก ฎ ร ะ เ บี ย บ ท่ี

เก่ียวของ 

๒ . บุ ค ล า ก ร ข อ ง

หน วยงานปฏิบั ติ ตาม

นโยบายของผูบริหาร 

โด ย ไม มี ก ฎ ระ เบี ย บ

รองรับ 

๓ . บุ ค ล า ก ร ข อ ง

ห น ว ย ง า น ไ ม ใ ห

ค ว าม ส ำ คั ญ กั บ ก า ร

ป ฏิ บั ติ ง า น  เอ า ง า น

สวนตัวมาทำท่ีทำงาน 

ขาดความรับผิดชอบตอ

การปฏิบัติงาน 

ปานกลาง ๑ .  โ ค ร ง ก า ร ส ง เส ริ ม ก า ร

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

เพ่ือปองกันการทุจริต 

๒. มาตรการแสดงเจตนารมณใน

การนำหลักคุณธรรมมาใชในการ

บริหารงานของผูบริหารดวยการ

จัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการ

ทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและ

ความโปรงใส 

๓. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติ

ก า รป อ ง กั น ก า ร ทุ จ ริ ต เ พ่ื อ

ยกระดับ คุณ ธรรมและความ

โปรงใส 

๔. โครงการพัฒนาความรูดาน

กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ

กั บ ก ารป ฏิ บั ติ ง าน  ส ำห รั บ

บุคลากรของหนวยงาน ผูบริหาร

และสมาชิกสภาทองถ่ิน 

๕ . ม า ต ร ก า ร ส ง เส ริ ม ก า ร

ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม

ของระบุชื่อองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

๖. โครงการเสริมสรางคานิยม

ตอตานการทุจริต 

๗. มาตรการประเมินความคุมคา

ในการบริหารงานของหนวยงาน 



 

 

 

 

 

 
 

ลำดับ 

ท่ี 

ข้ันตอน 

การดำเนินงาน 

ประเด็นความเส่ียงการ

ทุจริต 

Risk 

Score 

มาตรการ 

ควบคุมความเส่ียงการทุจริต 

 

๒ 

 

การบริหารงานบคุคล 

 

ก า ร บ ร ร จุ แ ต ง ตั้ ง 

โย ก ย า ย  โอ น  เลื่ อ น

ตำแหนง/เงินเดือน และ

การมอบหมายงาน ไม

เปนธรรม  เอาแตพวก

พอง หรือมีการเรียกรับ

เ งิน เพ่ื อ ให ได รั บ ก า ร

แ ต ง ตั้ ง ห รื อ เ ลื่ อ น

ตำแหนง 

 

ปานกลาง 

 

๑. มาตรการเปดเผยขอมูลการ

บริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคลแกสาธารณะ 

๒. มาตรการสรางความโปรงใส

ในการบริหารงานบุคคล 

๓. กิจกรรมสรางความโปรงใสใน

การพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 

๔. มาตรการนำผลการประเมิน

ความพึงพอใจของประชาชนใน

การใหบริการมาใชในการเลื่อน

ข้ัน เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร 

 

๓ ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร เ งิ น 

งบประมาณ การจัดซ้ือ

จัดจาง การบริหารพัสดุ 

และการใชประโยชน

ท รั พ ย สิ น ข อ ง ท า ง

ราชการ 

๑. การบริหารการเงิน 

งบประมาณ การจัดซ้ือ

จัดจาง การจัดหาพัสดุ 

ไมเปนไปตามระเบียบท่ี

เก่ียวของ หรือไมเปนไป

ตามวัตถุประสงค หรือใช

เงินไมเกิดประโยชนกับ

ราชการ  

 

 

 

 

 

๒. นำทรัพยสินของทาง

ราชการไปใชประโยชน

สวนตน 

สูง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ปานกลาง 

 

๑. มาตรการควบคุมการเบิก

จ า ย เ งิ น ต า ม ข อ บั ญ ญั ติ

งบประมาณรายจายประจำป 

๒ . กิจกรรมวิ เคราะหผลการ

จัดซ้ือจัดจางประจำป 

๓. มาตรการปองกันผลประโยชน    

ทับซอนของหนวยงาน 

๔. มาตรการปองกันการใชจาย

งบประมาณ ท่ี ไม สมควร  ผิ ด

วัตถุประสงค ไมมีประสิทธิภาพ 

๖ . โครงการเสริมสรางความ

โปรงใสในการใชทรัพยสินของ

ทางราชการ 

๗ . โค ร งก า ร ป ลู ก ฝ ง วิ ธี คิ ด

แยกแยะผลประโยชนสวนตน

และผลประโยชนสวนรวม 

 



 

 

 

 

 

 
 

ลำดับ 

ท่ี 

ข้ันตอน 

การดำเนินงาน 

ประเด็นความเส่ียงการ

ทุจริต 

Risk 

Score 

มาตรการ 

ควบคุมความเส่ียงการทุจริต 

๔ ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร

ส า ธ า ร ณ ะ /บ ริ ก า ร

ประชาชน 

๑ . ไม ให บ ริ ก า ร แ ก

ประชาชนตามลำดับ อัน

เ นื่ อ ง ม า จ า ก

ความสั ม พันธส วนตั ว 

หรือการใหสิทธิพิเศษแก

คนบางกลุม หรือมีการ

ติดสินบนเพ่ือใหไดคิวเร็ว

ข้ึน 

๒ . มี ก าร เรี ย ก รับ เงิน

พิเศษจากผูขอรับบริการ

น อ ก เ ห นื อ จ า ก

คาธรรมเนียมปกติ เพ่ือ

แลกกับการใหบริการ 

หรือการพิจารณาอนุมัติ

อนุญาต 

๓. ใหบริการไม เปนไป

ตามมาตรฐาน เชน ใช

เวลาใหบริการนานกวาท่ี

กำหนดไว   

สูง ๑. มาตรการ NO Gift Policy 

๒. โครงการเสริมสรางวัฒนธรรม

การใหบริการอยางเทาเทียมกัน 

๓. โครงการพัฒนาคุณภาพการ

ให บริ การประชาชนตามหลั ก        

ธรรมาภิบาล 

๔. โครงการบุคลากรตนแบบ 

ดาน “บริการเปนเลิศ” 

๕. โครงการพัฒนาระบบการ

ใหบริการประชาชนผานระบบ

อิเล็กทรอนิกส (E-Service) 

๖. มาตรการจัดใหมีระบบและชอง

ทางการรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับ

การทุจริตของหนวยงาน 

 

๒. หลักการและเหตุผล 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ กำหนดใหรัฐพึงจัดใหมี

ยุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการ

จัดทำแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเปนเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสูเปาหมายดังกลาว 

โดยมียุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ท่ีจะเปนแนวทางการปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุผลตามวิสัยทัศน ในป พ.ศ. ๒๕๘๐ 

กลาวคือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเปาหมายในการพัฒนาประเทศให “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข 

เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพ

ของประเทศในหลากหลายมิติ ท้ังการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ    

สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 



 

 

 

 

 

 
 

๔ 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ในประเด็นท่ี (๒๑) การตอตานการทุจริต

และประพฤติมิชอบ กำหนดเปาหมายไววา ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนด

ตัวชี้วัดไววา ในป พ.ศ. ๒๕๘๐ ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception 

Index - CPI) อยูในอันดับ ๑ ใน ๒๐ และ/หรือไดคะแนนไมต่ำกวา ๗๓ คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

เพ่ือใหบรรลุผลดังกลาว จึงไดนำผลการประเมิน ITA ไปกำหนดเปนตัวชี้วัดและคาเปาหมายไววาหนวยงานท่ี

เขารวมการประเมิน ITA ท้ังหมด (รอยละ ๑๐๐ ) ตองไดคะแนน ๙๐ คะแนนข้ึนไป โดยในระยะท่ี ๒          

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ไดกำหนดตัวชี้วัดไววา ในป พ.ศ. ๒๕๗๐ ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการ

ทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยูในอันดับ ๑ ใน ๔๓ และ/หรือไดคะแนนไมต่ำกวา ๕๗ 

คะแนน และหนวยงานท่ีเขารวมการประเมิน ITA ท้ังหมด (รอยละ ๑๐๐) ตองไดคะแนน ๘๕ คะแนนข้ึนไป   

 องคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International - TI) เผยแพรผลคะแนนดัชนี

การรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) ประจำป ๒๕๖๔ ผลปรากฏวาประเทศไทยได ๓๕ 

คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน จัดอยูในอันดับท่ี ๑๑๐ โลก ซ่ึงลดลงจากป ๒๕๖๓ ยอมสะทอนใหได

เห็นวาประเทศไทยยังตองแกไขปญหาการทุจริตอยางเรงดวน  

โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานท่ีมีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

ปจจุบันมีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จำนวน ๗,๘๕๐ แหง ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐ

ภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการกระจาย

อำนาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย        

เปนหนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน 

ถือเปนกลไกสำคัญในการพัฒนาทองถ่ินซ่ึงนำไปสูการพัฒนาท่ัวท้ังประเทศ หากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ปราศจากการทุจริต นำเงินงบประมาณมาพัฒนาทองถ่ินของตนเอง พัฒนาเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน

อยางแทจริงแลว ประเทศชาติก็จะมีความเจริญกาวหนาทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความยั่งยืน รัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยยึดหลัก

แหงการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมท้ังมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับ

พ้ืนท่ี สวนการกำกับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะทำไดเทาท่ีจำเปนตามกรอบกฎหมายกำหนด          

และตองเปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน 

 ดังนั้น เทศบาลตำบลโพธิ์ทองจึงใหความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ควบคูไปกับ

การปองกันการทุจริต โดยไดดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและนำไปสูการปฏิบัติใหมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)     

อันจะสงผลตอการขับเคลื่อนใหบรรลุคาเปาหมายของแผนแมบทฯ ท่ีกำหนดไววา ในป พ.ศ. ๒๕๗๐ หนวยงาน

ท่ีเขารวมการประเมิน ITA ท้ังหมด (รอยละ ๑๐๐ ตองไดคะแนน ๘๕ คะแนนข้ึนไป รวมท้ังประเทศไทยตองมี 



 

 

 

 

 

 
 

๕ 

คะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยูในอันดับ ๑ ใน ๔๓ และ/หรือได

คะแนนไมต่ำกวา ๕๗ คะแนน   

๓. วัตถุประสงคของการจัดทำแผน 

(๑) เพ่ือแสดงเจตจำนงสุจริตของผูบริหารเทศบาลตำบลโพธิ์ทองตอสาธารณชน  

  (๒) เพ่ือสรางวัฒนธรรมสุจริต โดยการเสริมสรางจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ี

ราชการดวยความซ่ือสัตยสุจริต ยึดม่ันตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนทองถ่ิน 

ปราศจากพฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริต การขัดกันแหงผลประโยชน และแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  

(๓) เพ่ือใหการบริหารราชการของเทศบาลตำบลโพธิ์ทองเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล เปดเผย โปรงใส 

และตรวจสอบได  

(๔ ) เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันตรวจสอบและตอตานการทุจริต            

ใหสอดคลองและเหมาะสมกับวัฒนธรรมทองถ่ิน 

(๕) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพธิ์ทองท่ีมีประสิทธิภาพ 

เขมแข็ง และลดการทุจริต 

๔. เปาหมาย 

 (๑) คดีทุจริตของเทศบาลตำบลโพธิ์ทองลดลง รอยละ ๕๐ ในป พ.ศ. ๒๕๗๐  

 (๒) เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง มีคะแนน ITA เพ่ิมข้ึนและผานเกณฑการประเมิน ITA (๘๕ คะแนนข้ึนไป) 

ในป พ.ศ. ๒๕๗๐ (กรณีท่ียังไมผานเกณฑ ITA) /เทศบาลตำบลโพธิ์ทองผานเกณฑการประเมิน ITA (๘๕ 

คะแนนข้ึนไป) และมีคะแนน ITA ๙๐ คะแนนข้ึนไป ในป พ.ศ. ๒๕๗๐ (กรณีท่ีผานเกณฑ ITAแลว) 

คาเปาหมาย ป ๒๕๖๖ ป ๒๕๖๗ ป ๒๕๖๘ ป ๒๕๖๙ ป ๒๕๗0 

จำนวนคดีทุจริตลดลง 

( ค ำ น ว ณ จ า ก ป  

๒๕๖๕) 

รอยละ ๑๐ รอยละ ๒๐ รอยละ ๓๐ รอยละ ๔๐ รอยละ ๕๐ 

คะแนน ITA ๖๕ คะแนน ๗๐ คะแนน ๗๕ คะแนน ๘๐ คะแนน ๘๕ คะแนน 

 

๕. ประโยชนของการจัดทำแผน 

(๑) ผูบริหารเทศบาลตำบลโพธิ์ทองไดแสดงเจตจำนงสุจริตตอสาธารณชน  

  (๒) เทศบาลตำบลโพธิ์ทองมีวัฒนธรรมสุจริต บุคลากรในองคกรมีจิตสำนึกและความตระหนักในการ

ปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตยสจุริต ยึดม่ันตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน

ทองถ่ิน ปราศจากพฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริต การขัดกันแหงผลประโยชน และแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  

 



 

 

 

 

 

 
 

๖ 

(๓) เทศบาลตำบลโพธิ์ทองมีการบริหารราชการเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล เปดเผย โปรงใส       

และตรวจสอบได  

(๔) ประชาชนมีสวนรวมในการปองกันตรวจสอบและตอตานการทุจริตของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 

(๕) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพธิ์ทองท่ีมีประสิทธิภาพ 

เขมแข็ง และลดการทุจริต 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

๗ 

สวนท่ี ๒ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 

เทศบาลตำบลโพธิ์ทองไดดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประกอบดวย 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ รวมจำนวน ๑๕ โครงการ ดังนี้  

 

มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ป ๒๕๖๖  ป ๒๕๖๗ ป ๒๕๖๘ ป ๒๕๖๙ ป ๒๕๗๐  

หมาย

เหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

๑. การสราง

วัฒนธรรมสุจริต 

๑ .๑  การเสริมสร าง

จิ ต ส ำนึ ก และความ

ตระหนักแกบุคลากร

ท้ังขาราชการการเมือง

ฝายบริหาร ขาราชการ

ก า ร เมื อ ง ฝ า ย ส ภ า

ท อ ง ถ่ิ น  แ ล ะ ฝ า ย

ป ระ จ ำข อ งอ งค ก ร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

 

(๑) โครงการปองกันผลประโยชนทับซอนของเทศบาล

ตำบลโพธิ์ทอง เพ่ือปองกันการทุจริต 

 

0 0 0 0 0  



 

 

 

 

 

 
 

 

มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ป ๒๕๖๖  ป ๒๕๖๗ ป ๒๕๖๘ ป ๒๕๖๙ ป ๒๕๗๐  

หมาย

เหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

 ๑.๒ การสรางจิตสำนึก

และความตระหนักแก

เด็กและเยาวชน 

(๑) โครงการโรงเรยีนคุณธรรม 

 

0 0 0 0 0  

 รวม จำนวน ๒ โครงการ 0 0 0 0 0  

๒. การบริหาร

ราชการดวย

ความโปรงใส 

๒.๑ การเปดเผยขอมูล

สาธารณะขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

(๑) มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสาร

เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารแกประชาชน 

 

0 0 0 0 0 
 

  

 

๒.๒ มาตรการสงเสริม

คุณธรรมและความ

โปรงใส 

(๒) มาตรการ NO Gift Policy 0 0 0 0 0 

(๓) มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหาร    

งานบคุคล 

0 0 0 0 0 

(๔) กิจกรรม “วิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางประจำป” 0 0 0 0 0 

(๕) โครงการพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนผาน

ระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service) 

0 0 0 0 0 

(๖) มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 

0 0 0 0 0 



 

 

 

 

 

 
 

 

มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ป ๒๕๖๖  ป ๒๕๖๗ ป ๒๕๖๘ ป ๒๕๖๙ ป ๒๕๗๐  

หมาย

เหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

 

 

๒.๓ มาตรการลดการ

ใช ดุ ล พิ นิ จ ใน ก า ร

ปฏิบัติงาน 

(๗) โครงการจัดทำคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

สำหรับเจาหนาท่ีเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 

 

0 0 0 0 0  

 รวม จำนวน ๗ โครงการ 0 0 0 0 0  

๓. การสงเสริม

บทบาทและการ

มีสวนรวมของ

ภาคประชาชน 

๓.๑ การสงเสริมให

ประชาชนมีสวนรวม

บริหารกิจการของ

องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

(๑) โครงการจัดเวทีประชาคม 

 

0 0 0 0 0  

 ๓.๒ การรับฟงความ

คิดเห็น การรับและ

ตอบสนองเรื่อง

รองเรียน/รองทุกขของ

ประชาชน 

(๒) มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของ

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 

0 0 0 0 0  

         

 รวม จำนวน ๒ โครงการ 0 0 0 0 0  



 

 

 

 

 

 
 

 

มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ป ๒๕๖๖  ป ๒๕๖๗ ป ๒๕๖๘ ป ๒๕๖๙ ป ๒๕๗๐  

หมาย

เหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

๔. การยกระดับ

กลไกการ

ตรวจสอบการ

ดำเนินงานของ

องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

๔.๑ การจัดวางระบบ

ตรวจสอบภายใน การ

ควบคุมภายใน และ

การบริหารความเสี่ยง

การทุจริต 

(๑) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 0 0 0 0 0  

(๒) มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 

0 0 0 0 0 

 ๔.๓ มาตรการจัดการ

เรื่องรองเรียนการ

ทุจริต 

(๓) มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือ

ตรวจสอบพบการทุจริตของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 

0 0 0 0 0 

(๔) มาตรการจัดใหมีระบบและชองทางการรับเรื่อง

รองเรียนเก่ียวกับการทุจริตของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 

0 0 0 0 0 

 รวม จำนวน ๔ โครงการ 0 0 0 0 0  

รวมท้ังส้ิน จำนวน ๑๕ โครงการ 0 0 0 0 0  

 



 

 
 
 
 

๑๑ 

สวนท่ี ๓  

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มิติท่ี ๑ การสรางวัฒนธรรมสุจรติ 

 

๑.๑ การเสริมสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการ

การเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจำขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

๑.๑.๑ เสริมสรางจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ี และการ

ประพฤติตนตามประมวลจริยธรรม 

 

ลำดับท่ี ๑ 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการปองกันผลประโยชนทับซอนของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เพ่ือปองกันการทุจริต 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 ๒. หลักการและเหตุผล 

  ดวยสถานการณหรือการกระทำของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของจนสงผลกระทบตอการ

ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาท่ีในตำแหนง การกระทำดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัวหรือไมรูตัว ท้ังเจตนา    

หรือไม เจตนาหรือหรือบางเรื่องเปนการปฏิบั ติสืบตอกันมาจนไม เห็นวาจะเปนสิ่ งผิดแตอยางใด          

พฤติกรรมเหลานี้เปนการกระทำความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองคำนึงถึงผลประโยชน

สาธารณะ (ประโยชนของสวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาท่ีโดยคำนึงถึงประโยชนของตนเอง            

หรือพวกพอง 

 ดังนั้น เทศบาลตำบลโพธิ์ทองจึงไดดำเนินโครงการปองกันผลประโยชนทับซอนของเทศบาลตำบล      

โพธิท์อง เพ่ือปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ  

 ๓. วัตถุประสงค 

 ๑) เพ่ือใหความรูความเขาใจแกพนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินเก่ียวกับการปองกันผลประโยชน  

ทับซอน 

 ๒) เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทำงานท่ีสุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาท่ีของเทศบาล

ตำบลโพธิ์ทอง 

 ๓) เพ่ือเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาท่ีของชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีจิตสำนึก คานิยม 

และวัฒนธรรมเรื่องความ ซ่ือสัตย  สุจริต  มุ ง ม่ันทำงานอยางมีประสิทธิภาพ มี คุณธรรมอัน ม่ันคง                

สงผลใหหนวยงานปลอดจากการทุจริตคอรรัปชัน มุงสูการเปนขาราชการทองถ่ินไทยใสสะอาด 

  



 

 

 

 

 

 
 

๑๒ 

๔. กลุมเปาหมาย 

 พนักงานของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง จำนวน ๖๐ คน 

๕. วิธีการดำเนินการ 

 ๑) จัดตั้งคณะทำงาน/มอบหมายผูรับผิดชอบ เพ่ือวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด

ผลประโยชนทับซอนของตำแหนงตางๆ 

 ๒) ปรับปรุงข้ันตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน และจัดทำราง

คูมือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

 ๓) จัดเวทีเพ่ือรับฟงความคิดเห็นขอเสนอแนะจากบุคลากรภายในองคกรเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงแนว

ทางการดำเนินการเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

 ๔) ปรับปรุงข้ันตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนตาม

ขอเสนอแนะท่ีไดจากเวทีรับฟงความคิดเห็นฯ และจัดทำคูมือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชน

ทับซอน 

 ๕) จัดประชุมเพ่ือใหความรู เรื่องผลประโยชนทับซอนและแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือปองกัน

ผลประโยชนทับซอน แกบุคลากรของหนวยงาน 

 ๖) เผยแพรคูมือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนใหแกบุคลากรของหนวยงาน 

และสาธารณะชนใหรับทราบ 

 ๗) รายงานผลการดำเนินการ 

๖. ระยะเวลาการดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

๗. งบประมาณในการดำเนินโครงการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล 

๙. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 (๑) พนักงานของเทศบาลตำบลโพธิ์ทองมีความรูความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน รอยละ ๘๐        

ของจำนวนพนักงานฯ (สำรวจโดยใชแบบประเมินผล/แบบทดสอบความรู) 

 (๒) มีคูมือ/แนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอน จำนวน ๑ ชุด  

  



 

 

 

 

 

 
 

๑๓ 

 (๓) มีการเผยแพรคูมือ/แนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนแกสาธารณชน อยางนอย ๒ ชองทาง  

(เชน เว็บไซตหนวยงาน บอรดประชาสัมพันธหนวยงาน หนังสือเวียน) 

 ผลลัพธ  

 พนักงานของเทศบาลตำบลโพธิ์ทองมีความประพฤติปฏิบัติงานไมยุงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน      

(สำรวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 

 

ลำดับท่ี ๒ 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการโรงเรียนคุณธรรม 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาตรา ๑๖ ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตำบล มีอำนาจและหนาท่ีในการจัดระบบการ

บริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้ (๙) จัดการศึกษา (๑๐) การสังคม

สงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖ ท่ีกำหนดใหการจัดการศึกษาเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ

ท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรมในการดำเนินชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

มีศาสนาท่ีตนนับถือเปนเครื่องมือยึดเหนี่ยวจิตใจ มาตรา ๔๑ กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีสิทธิจัด

การศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ ตามความพรอมความเหมาะสม และความตองการภายในทองถ่ิน 

 เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ไดตระหนักและใหความสำคัญกับเด็กและเยาวชนเปนพลังท่ีสำคัญในการพัฒนา

ประเทศชาติในอนาคต จึงไดดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนดานจิตใจ ปลูกฝง

คุณธรรมจริยธรรม และศีลธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา อันเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนท่ีดี          

ใหมีทักษะในการดำเนินชีวิต “เกง ดี และมีความสุข” ซ่ึงเปนการสรางภูมิตานทานใหกับตนเองดวยคุณธรรม       

ใหเปนผูมีชวีิตอยูอยางรูเทาทันโลกนำพาชีวิตสูความสำเร็จ เพ่ือเก้ือกูลแกตนเองและประเทศชาติในท่ีสุด  

๓. วัตถุประสงค 

 (๑) เพ่ือใหผูเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องตนของศาสนา     

ท่ีตนนับถือ 

 (๒) เพ่ือใหนักเรียนมีความซ่ือสัตย สุจริต มีความกตัญูกตเวที มีเมตตา กรุณาเอ้ือเฟอเผื่อแผและเสียสละ

เพ่ือสวนรวม 

 (๓) เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนเปนคนดี คนเกงและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

  



 

 

 

 

 

 
 

๑๔ 

 (๔) เพ่ือสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาของเทศบาลในการตอตาน    

การทุจริต 

๔. กลุมเปาหมาย 

 นักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน (ศ.พ.ด) จำนวน ๔๐ คน 

๕. วิธีการดำเนินการ 

 (๑) จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะทำงานในการจัดอบรมใหความรูหลักสูตรคุณธรรมจริยธรรมหลักสูตรตานทุจริต

ในโรงเรียน 

 (๒) จัดประชุมคณะทำงานในการกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ แนวทางการดำเนินงานในการเตรียมความ

พรอม เพ่ือใหงานบรรลุตามวัตถุประสงค 

 (๓) ดำเนินการขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการใหเปนไปตามระเบียบฯ การใชงบประมาณและพัสดุของ

 สถานศึกษา 

 (๔) จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ และสถานท่ีในการจัดโครงการ 

 (๕) ดำเนินการจัดกิจกรรมคายคุณธรรม 

 (๖) สรุปติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ 

 (๗) รายงานผลการดำเนินการ 

๖. ระยะเวลาดำเนินงาน 

 ปงบประมาณ ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

๗. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๘. ผูรบัผิดชอบ 

 กองการศึกษา 

๙. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 นักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน (ศ.พ.ด) รอยละ ๑๐๐ 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

๑๕ 

 ผลลัพธ 

 (๑ ) จำนวนนักเรียนนำความรูด านหลักธรรมมาปฏิบัติและนำมาประยุกต ใช ในชีวิตประจำวัน                 

ไมนอยกวารอยละ ๘๐ (สำรวจโดยใชแบบประเมินติดตาม/แบบสอบถามครู) 

 (๒) เด็ก นักเรียน ไดซึมซับความรูดานคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางศาสนาไปใชดำเนินชีวิต        

ใหเปนคนดี คนเกง และมีความสุข ไมนอยกวารอยละ ๘๐ (สำรวจโดยใชแบบประเมินติดตาม/แบบบันทึก  

ความดี) 

 

มิติท่ี ๒ การบริหารราชการดวยความโปรงใส 

๒.๑ การเปดเผยขอมูลสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 ๒.๑.๑ การเปดเผยขอมูลการบริหารงานและการดำเนินงาน 

ลำดับท่ี ๑ 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารเพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารแกประชาชน 

๒. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติใหรัฐตองจัดการใหประชาชนมีโอกาส

กวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดำเนินการตาง ๆ ของรัฐเปนสิ่งจำเปน เพ่ือท่ีประชาชน      

จะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความเปนจริง และมีสิทธิไดรูขอมูล

ขาวสารของราชการ  

 ดังนั้น เพ่ือใหการดำเนินการดังกลาวเปนไปตามท่ีกฎหมายกำหนด เทศบาลตำบลโพธิ์ทองจึงไดมีศูนยขอมูล

ขาวสารเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาตรวจดูขอมูลขาวสาร รวมท้ังดำเนินการปรับปรุงขอมูลขาวสารใหครบถวน 

และเปนปจจุบัน ผานชองทางในสื่อตางๆ ของหนวยงาน 

๓. วัตถุประสงค 

 (๑) เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและเปนปจจุบัน  

 (๒) เพ่ือมีหนวยประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของหนวยงานสำหรับประชาชน 

 (๓) เพ่ือจัดแสดงขอมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจหนาท่ีตอสาธารณชน 

 (๔) เพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลและการปฏิบัติงานของเทศบาล        

ตำบลโพธิ์ทอง 

๔. กลุมเปาหมาย  

 ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง จำนวน ๒,๐๐๐ คน 



 

 

 

 

 

 
 

๑๖ 

๕. วิธีดำเนินการ 

 (๑) จัดต้ังคณะทำงานปรับปรุงและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เพ่ือดำเนินการ     

ใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ    

 (๒) แตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบศูนยขอมูลขาวสาร  

 (๓) จัดตั้งหนวยประชาสัมพันธ ณ ท่ีทำการเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง  

 (๔) จัดทำสื่อประชาสัมพันธเผยแพรบทบาทและอำนาจหนาท่ีของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง รวมท้ังมีการ

แสดงขอมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจอยางชัดเจน ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ และเปนปจจุบัน        

ทางเว็บไซตของหนวยงานและสื่ออ่ืน ๆ 

 (๕) จัดทำขอมูลแสดงการดำเนินงาน และผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลโพธิ์ทองเพ่ือเผยแพร           

ตอสาธารณชน ผานสื่อชองทางตาง ๆ ของหนวยงานเปนระยะ สม่ำเสมอ  

โดยใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การ

คำนวณราคากลาง การจัดซ้ือจัดจาง การใชจายงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ กฎ ขอบังคับท่ีกำหนดแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไม

บิดเบือนขอเท็จจริง 

 (๖) จัดใหมีชองทางการสื่อสารเพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการ ท่ีจะติดตอสอบถามหรือ

ขอขอมูล หรือรบัฟงคำติชม/แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการดำเนินงาน/การใหบริการ เชน  

 - มีหมายเลขโทรศัพทเฉพาะท่ีมีเจาหนาท่ีใหบริการขอมูลตลอดระยะเวลาทำการ  

 - แตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ เพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการท่ีจะติดตอ

สอบถาม/ขอขอมูล/แสดงความคิดเห็น  

 - มีชองทางการสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ เชน การจัดต้ังศูนยบริการรวม กลอง/ตูรับฟงความคิดเห็น 

การประชุมรับฟงความคิดเห็น สื่อสงัคมออนไลน เว็บบอรด เปนตน  

 (๗) ปรับปรุงระบบการใหขอมูลการดำเนินงานของหนวยงานผานหมายเลขโทรศัพทเฉพาะ และ/หรือระบบ 

Call Center  

 (๘) จัดใหมีบริการอินเตอรเน็ตสำหรับใหบริการประชาชนท่ัวไป 

 (๙) จัดทำรายงานผลสถิติผูมารับบริการ รวมท้ังขอเสนอแนะในการใชบริการ และสรุปผลเสนอผูบริหาร๖. 

๖. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

๗. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 



 

 

 

 

 

 
 

๑๗ 

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 งานประชาสัมพันธ สำนักปลัดเทศบาล 

๙. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 ๑) มีจำนวนชองทางการประชาสัมพันธ อยางนอย ๕ ชองทาง 

 ๒) มีการปรับปรุงและพัฒนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน       

ใหมีขอมูลท่ีครบถวนถูกตองเปนปจจุบนั   

 ผลลัพธ 

 ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใชบริการศูนยขอมูลขาวสารไมต่ำกวารอยละ ๘๐ (ใชแบบสำรวจความพึง

พอใจการใชบริการศูนยขอมูลขาวสาร) 

๒.๒.๒ การจัดทำมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 

ลำดับท่ี ๒ 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการ NO Gift Policy 

๒. หลักการและเหตุผล 

 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ประเด็นท่ี (๒๑) การตอตานการทุจริต        

และประพฤติมิชอบ ไดกำหนดแผนปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดใหการพัฒนาคานิยมของ

นักการเมืองใหมีเจตนารมณท่ีแนวแนในการทำตนเปนแบบอยางท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต 

เห็นแกประโยชนสวนรวม เปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือนำไปสูเปาหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริต

และประพฤติมิชอบ” 

 อีกท้ังแผนการปฏิรูปประเทศ ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็นปฏิรูป

ดานการปองปราม ไดกำหนดกลยุทธใหหัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานของรัฐ หรือผูบังคับบัญชา มี

มาตรการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเปน

ตัวอยางในการบริหารงานดวยความซ่ือตรงและรับผิดชอบ กรณีปลอยปละละเลยไมดำเนินการใหถือเปน

ความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา 

 เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับทองถ่ินเอง   

มีความมุงม่ันท่ีจะบริหารราชการให เกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ิน มีการบริหารใหเปนไป           

ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ใหความสำคัญกับการตอตานการทุจริตและการมีสวนรวมของ

ประชาชน ผูบริหารไดใหความสำคัญกับการบริหารงานเพ่ือปองกันการทุจริตเปนอยางยิ่ง  



 

 

 

 

 

 
 

๑๘ 

จึงไดเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรในการปองกันการทุจริตโดยการจัดทำมาตรการ NO Gift Policy ข้ึน         

เพ่ือหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลตอดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหนา ท่ี ซ่ึงนำไปสู                  

การเลือกปฏิบัติ หรือกอใหเกิดผลประโยชนทับซอน  

๓. วัตถุประสงค 

 (๑) เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมในการปองกันการทุจริตของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 

 (๒) เพ่ือแสดงเจตจำนงสุจริตของผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และบุคลากรของเทศบาลตำบล     

โพธิ์ทองมีวัฒนธรรมองคกร NO Gift Policy 

๔. กลุมเปาหมาย 

 ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และบคุลากรของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 

๕. วิธีดำเนินการ 

 (๑) ผูบริหารและบุคลากรจัดประชุมเพ่ือรวมกันจัดทำมาตรการ “NO Gift Policy ไมรับ – ไมให” 

 (๒) จัดทำประกาศใช NO Gift Policy พรอมแนวทางการดำเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy 

 (๓) ผูบริหารประกาศใช NO Gift Policy  

 (๔) เผยแพรประกาศใช NO Gift Policy ใหแกบุคคลภายในองคกรและสาธารณชนใหรับทราบโดยท่ัวกัน 

 (๕) ประเมินผลและติดตามผลการใชมาตรการ NO Gift Policy 

 (๖) รายงานผลการดำเนินการ 

๖. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

๗. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๘. ผูรับผิดชอบ  

 งานนิติการ สำนักปลัด 

๙. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 (๑) มีประกาศใช NO Gift Policy จำนวน ๑ ฉบับ 

 (๒) ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และบุคลากรของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินดำเนินการ

ตามแนวทาง NO Gift Policy จำนวนรอยละ ๑๐๐ (สำรวจโดยใชแบบประเมิน/แบบสำรวจ) 

  

 



 

 

 

 

 

 
 

๑๙ 

 ผลลัพธ 

 ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และบุคลากรของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ไมมีเรื่องรองเรียน            

เรื่องสินบน 

ลำดับท่ี ๓ 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาระบบการใหบรกิารประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service)  

๒. หลักการและเหตุผล  

 การขับ เคลื่ อนองคกรโดยการพัฒนาระบบงานบริการ  ใหอยู ในรูปแบบระบบ อิเล็กทรอนิกส                    

(e-Service) ได เข ามามีบทบาทสำคัญอยางยิ่ ง โดยทำใหผู รับบริการได รับ  ความสะดวก  รวดเร็ว                

ดวยความโปรงใส และสามารถปรับตัวใหตรงกับความตองการใหม ๆ ไดตลอดเวลา ประกอบการปรับปรุง

รูปแบบการบริการดวย e-Service จะสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ดานการปรับ

สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔.๑.๒ ภาครัฐมีความเชื่อมโยง         

ในการใหบริการสาธารณะตาง ๆ ผานการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใช มีระบบการบริหารจัดการขอมูล    

ท่ีมีความเชื่อมโยงระหวางหนวยงานและแหลงขอมูลตาง ๆ นำไปสูการวิเคราะห การจัดการขอมูลขนาดใหญ 

เพ่ือการพัฒนานโยบายและการใหบริการภาครัฐ นอกจากนั้น การพัฒนางานบริการภาครัฐในรูปแบบ          

e-Service นับไดวาเปนสวนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ซ่ึงใหทุกหนวยงานนำเทคโนโลยีมา

ประยุกตใชเพ่ือพัฒนาคุณภาพงานบริการประชาชนอยางเต็มท่ี เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว แมนยำ และมี

ประสิทธิภาพ อีกท้ังตองเปนระบบท่ีประชาชนสามารถตรวจสอบ ความโปรงใสในการทำงานของภาครัฐไดอีก

ดวย ซ่ึงเทศบาลตำบล   โพธิ์ทองถือเปนหนวยงานภาครัฐท่ีมีหนาท่ีบริการสาธารณะ และอำนวยความสะดวก

ใหแกประชาชนตามภารกิจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ดังนั้น จึงไดจัดทำโครงการพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service) 

เพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการ โดยทำใหผูรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว           

และมีความโปรงใส 

๓. วัตถุประสงค 

 (๑) เพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกผูมาขอรับบริการ โดยผูขอรับบริการไมจำเปนตองเดินทางมาติดตอดวย

ตนเองอีก 

 (๒) เพ่ือลดคาใชจายในการมาติดตอขอรับบริการของประชาชน  

 (๓) เพ่ือยกระดับการพัฒนาการใหบริการ และสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

๔. กลุมเปาหมาย 

 ประชาชนผูรับบริการในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง  



 

 

 

 

 

 
 

๒๐ 

๕. วิธีดำเนินการ 

 (๑) แตงตั้งคณะทำงานในการจัดทำระบบการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service) 

 (๒) กำหนดภารกิจในการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service) 

 (๓) จัดทำระบบการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service) โดยประชาชนผูรับบริการ

สามารถขอรับบริการตามอำนาจหนาท่ีหรือภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินผานทางเว็บไซตหรือ

เครือขายอินเทอรเน็ต โดยเปนชองทางท่ีชวยอำนวยความสะดวกใหแกผูมาขอรับบริการ โดยผูขอรับบริการ     

ไมจำเปนตองเดินทางมาติดตอดวยตนเองอีก เชน 

 - ระบบยื่นคำรองออนไลนผานทาง Google Form เพ่ือขอจัดเก็บก่ิงไมใบไม 

 - ระบบยื่นคำรองออนไลนผานทาง Google Form เพ่ือขอรับบริการถังขยะ 

 - ระบบกรอกขอมูลคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/เบี้นคนพิการท่ีมีชองทางการแนบไฟล

เอกสารหลกัฐานโดยผูขอรับบริการไมตองเดินทางมาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 (๔) เผยแพรประชาสัมพันธระบบการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส  (E-Service)            

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน เว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สื่อออนไลน ฯลฯ 

 (๕) จัดทำคูมือ/แนวทางการใชงานระบบการใหบรกิารประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service) 

 (๖) จัดทำขอมูลสถิติการใหบริการ E-Service โดยแยกขอมูลเปนรายเดือนใหครบทุกเดือน  

 (๗) ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 

 (๘) รายงานผลการดำเนินการ   

๖. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 

๗. งบประมาณท่ีดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ       

๘. ผูรับผิดชอบ 

 งานประชาสัมพันธ สำนักปลัดเทศบาล 

๙. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีระบบการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service) อยางนอย ๑ ภารกิจ 

  

 

 



 

 

 

 

 

 
 

๒๑ 

 ผลลัพธ 

 (๑) ประชาชนผูรับบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ

หนวยงานไมนอยกวา รอยละ ๘๐ (สำรวจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจการใหบริการ) 

 (๒) จำนวนขอรองเรียนการใหบริการสาธารณะท่ีไมเปนธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 

ลำดับท่ี ๔ 

๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “วิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางประจำป” 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ซ่ึงกำหนดใหมีการบริหาร

ราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชน     

ในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง จึงไดดำเนินกิจกรรม “วิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางประจำป” เพ่ือปรับปรุงการ

จัดหาพัสดุใหมีความโปรงใสและมีประสิทธิภาพในการจัดซ้ือจัดจางในปงบประมาณถัดไป  

๓. วัตถุประสงค 

 (๑) เพ่ือทราบปญหาอุปสรรคในการจัดซ้ือจัดจาง 

 (๒) เพ่ือใหไดขอมูลในการวางแผนการบริหารงานการจัดซ้ือจัดจางใหมีประสิทธิภาพ 

 (๓) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดหาพัสดุ 

๔. กลุมเปาหมาย 

 พนักงานเทศบาลและพนักงานจางตามฯ งานพัสดุและทรัพยสนิ กองคลัง  

๕. วิธีดำเนินการ 

 (๑) จัดเก็บขอมูลในการจัดซ้ือจดัจาง 

 (๒) วิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง 

 (๓) สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 

 (๔) รายงานผลการวิเคราะหการจัดซ้ือจัดจางแกผูบริหาร เพ่ือปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจางใน

ปงบประมาณถัดไป 

 (๕) เผยแพรขอมูลใหบคุลากรของหนวยงานและประชาชนไดรับทราบท่ัวกัน 

๖. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

๗. งบประมาณดำเนนิการ 

 ไมใชงบประมาณ 

 



 

 

 

 

 

 
 

๒๒ 

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ  

 งานพัสดุและทรัพยสิน กองคลัง  

๙. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 (๑) รายงานผลการวิเคราะหการจัดซ้ือจัดจางประจำป จำนวน ๑ ฉบับ 

 (๒) มีการเผยแพรผลการวิเคราะหการจัดซ้ือจัดจางประจำปแกสาธารณชน อยางนอย ๓ ชองทาง 

 ผลลัพธ 

 ขอรองเรียนเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง ในปงบประมาณถัดไปลดลง 

ลำดับท่ี ๕ 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 

๒. หลักการและเหตุผล 

 เทศบาลตำบลโพธิ์ทองใหความสำคัญกับการปองกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานการปองกันการทุจริต

ใหมีความโปรงใสความสุจริต และบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน จึงไดดำเนินการจัดทำ “แผนปฏิบัติการ

ปองกันการทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – 

๒๕๗๐)” เพ่ือใหระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานเพ่ือปองกันการทุจริตตามหลักธรรมาภิบาล 

และยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน 

๓. วัตถุประสงค 

๑) เพ่ือยกระดับการบริหารงานเพ่ือปองกันการทุจริตของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 

๒) เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 

๔. กลุมเปาหมาย 

 พนักงานเทศบาล พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางท่ัวไปของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง  

๕. วิธีดำเนินการ 

 ๑) จัดต้ังคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของ

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง  

 ๒) ประชุมคณะทำงานฯ เพ่ือศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต,

วิเคราะหประเมินความเสี่ยงการทุจริต,จัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ 

  

  



 

 

 

 

 

 
 

๒๓ 

 ๓) เผยแพรแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ ชองทาง ท่ีกำหนด รวมถึงรายงานการทำแผนฯ

แกหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน รายงานการทำแผนฯ ใหแก สำนักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผานระบบรายงาน     

และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน                    

(E – PlanNACC) ทางเว็บไซตสำนักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th  เปนตน 

 ๔) ประชุมชี้แจงสรางความรูความเขาใจในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ          

ใหแกเจาหนาท่ีและหนวยงานท่ีเก่ียวของนำแผนฯ ไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ๕) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ  

 ๖) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ 

 ๗) รายงานผลการดำเนินการแกผูบริหารและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน รายงานการทำแผนฯ            

ใหแก สำนักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผานระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน

ก าร ทุ จ ริ ต ข อ งอ งค ก รป กค รอ งส วน ท อ ง ถ่ิ น  (E – PlanNACC) ท าง เว็ บ ไซ ต ส ำนั ก งาน  ป .ป .ช . 

http//www.nacc.go.th เปนตน 

 ๘) เผยแพรรายงานผลการดำเนินงานใหสาธารณชนทราบผานชองทางตาง ๆ 

๖. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 

๗. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๘. ผูรับผิดชอบ  

 งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล 

๙. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง     

พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 

 ผลลัพธ 

 เทศบาลตำบลโพธิ์ทองมีผลการประเมิน ITA ผานเกณฑการประเมิน (๘๕ คะแนนข้ึนไป) 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

๒๔ 

ลำดับท่ี ๖ 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล  

๒. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ไดกำหนดอำนาจและหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยใหมีอำนาจ

และหนาท่ีจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน บริหารกิจการในเขตองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน และภายใตโครงสรางการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มุงหวังใหเกิดความ

คลองตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมและตรวจสอบการบริหารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินไดมากข้ึน โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองนำหลักการบริหารจัดการท่ีดีหรือธรรมาภิบาล

มาใชในการบริหารงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๖  ท่ีกำหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีนั้น             

ตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิง

ภารกิจของรัฐ 

 การขับเคลื่อนการพัฒนางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานใหเกิด

ประโยชนตอองคกร และประชาชน การพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากร

ผูปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนปจจัยสำคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทำงานท่ีเปนรูปธรรม

ชัดเจน และมีมาตรการในการทำงานท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบการทำงานได ดานการพัฒนาระบบบริหาร   

ใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพ่ือนำไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการท่ีเปนธรรม 

ตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป 

 ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลัก

คุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทำงานได ระบุชื่อองคกรปกครอง         

สวนทองถ่ินจึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน 

๓. วัตถุประสงค 

 ๑) เพ่ือกำหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 

 ๒) เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง โปรงใสสามารถตรวจสอบได 

 ๓) เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล 

 ๔) เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพไดคนดี      

คนเกงเขามาทำงาน 

 



 

 

 

 

 

 
 

๒๕ 

๔. กลุมเปาหมาย 

 พนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 

๕. วิธีดำเนินการ 

 ๑) ผูบริหารกำหนดนโยบายแนวทางการบริหารงานบุคคลท่ีมีความโปรงใส มีคุณธรรม ตามกฎหมาย 

กฎระเบยีบ 

 ๒) จัดประชุมหนวยงานชี้แจงบทบาทอำนาจและหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติ 

 ๓) จัดตั้งคณะทำงานเสริมสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล 

 ๔) จัดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นของบุคลากรภายในดานการบริหารงานของผูบริหารและรวบรวมความเห็น

เสนอตอผูบริหาร 

 ๕) คณะทำงานพิจารณากำหนดมาตรการในการสรางความโปรงใสในการบรหิารงานบุคคล เชน 

 - มาตรการปองกันแนวทางการไดรับการรองขอ/สั่งการดวยวาจาของผูบังคับบัญชาใหทำงานสวนตัวท่ี

มิใชงานราชการ 

 - มาตรการนำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการใหบริการมาใชในการเลื่อนข้ัน      

เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร 

 - มาตรการการนำผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสขององคกร (ITA) มาใชในการเลื่อนข้ัน 

เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร 

 - มาตรการปองกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเขารับราชการ และแตงตั้งใหเปนพนักงาน 

 - มาตรการเสริมสรางความโปรงใสในการพัฒนาบุคลากรขององคกร 

 ๖) ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล 

 ๗) ดำเนินการตามมาตรการ 

 ๘) รายงานผลการดำเนินการ 

๖. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

๗. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๘. ผูรับผิดชอบ  

 งานการเจาหนาท่ี สำนักปลัดเทศบาล 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

๒๖ 

๙. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 - มีมาตรการดำเนินงานดานบริหารงานบุคคลของหนวยงาน จำนวน ๑ มาตรการ 

 ผลลัพธ 

 - ขอรองเรียนในการดำเนินการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลโพธิ์ทองลดลง 

๒.๒.๓ มาตรการลดการใชดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 

ลำดับท่ี ๗ 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทำคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจาหนาท่ีเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง  

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ไดกำหนดอำนาจหนาท่ี รวมท้ังภารกิจเก่ียวกับการบริการ 

สาธารณะแกประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถ่ินไวเปนจำนวนมาก โดยบุคลากรองคกรปกครอง         

สวนทองถ่ินผูซ่ึงมีหนาท่ีใหบริการสาธารณะแกประชาชนในทองถ่ินมีภารกิจท่ีตองปฏิบัติงานท่ีหลากหลาย  

 ดังนั้น จึงมีความจำเปนท่ีจะตองจัดทำคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปน

มาตรฐานเดียวกัน โดยคูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เปรียบเสมือนแผนท่ีบอกเสนทางการทํางาน        

ท่ีมีจุดเริ่มตน และจุดสิ้นสุดของกระบวนการ ระบุถึงข้ันตอน และรายละเอียดของกระบวนการตาง ๆ มักจัดทํา

ข้ึนสําหรับงานท่ีมีความซับซอน มีหลายข้ันตอน และเก่ียวของกับหลายคน สามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลง    

เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติ งาน ท้ังนี้  เพ่ือใหผูปฏิบัติ งานไว ใชอ างอิงมิให เกิดความผิดพลาด                

ในการปฏิบัติงาน 

๓. วัตถุประสงค 

 ๑) เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน  

 ๒) เพ่ือใหผูปฏิบัติงานทราบและเขาใจวาควรทําอะไรกอนและหลัง ควรปฏิบัติงานอยางไร เม่ือใด กับใคร 

 ๓) เพ่ือใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับนโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจ และ เปาหมายขององคกร 

 ๔) เพ่ือใหผูบริหารติดตามงานไดทุกข้ันตอน 

๔. กลุมเปาหมาย 

 พนักงานเทศบาล พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางท่ัวไป และพนักงานจางเหมาเทศบาลตำบล       

โพธิท์อง 

 



 

 

 

 

 

 
 

๒๗ 

๕. วิธีดำเนินการ 

 ๑) แตงตั้งคณะทำงานในการจัดทำคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจางตามภารกิจ 

พนักงานจางท่ัวไป และพนักงานจางเหมาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง  

 ๒) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดทำคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานเทศบาล 

พนกังานจางตามภารกิจ พนักงานจางท่ัวไป และพนักงานจางเหมาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง  

 ๓) จัดทำคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจางตามภารกิจ พนักงาน    

จางท่ัวไป และพนักงานจางเหมาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เพ่ือใหยึดถือปฏิบัติใหเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยใหมี

รายละเอียดของการปฏิบัติงาน เชน เปนคูมือปฏิบัติงานภารกิจใด ตำแหนงใด กำหนดวิธีการข้ันตอนในการ

ปฏิบัติงาน 

 ๔) ปดประกาศคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจางตามภารกิจ 

พนักงานจางท่ัวไป และพนักงานจางเหมาของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เพ่ือใหเจาหนาท่ีเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 

และประชาชนทราบ โดยเผยแพรประชาสัมพันธผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน เว็บไซตของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 

สื่อออนไลน ฯลฯ 

 ๕) ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 

 ๖) รายงานผลการดำเนินการ 

๖. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

๗. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 งานประชาสัมพันธ สำนักปลัดเทศบาล 

๙. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางท่ัวไป 

และพนกังานจางเหมาของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ทำใหการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน 

 ผลลัพธ 

 ขอรองเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีลดลง 

 



 

 

 

 

 

 
 

๒๘ 

มิติท่ี ๓ การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

๓.๑ การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

  ๓.๑.๑ การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการของเทศบาลตำบลโพธิท์อง 

ลำดับท่ี ๑ 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการจัดเวทีประชาคม 

๒. หลักการและเหตุผล 

 เทศบาลตำบลโพธิ์ทองเห็นความสำคัญของการสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมอยางกวางขวางและเทาเทียม    

โดยใหประชาชน กลุมองคกร ชุมชน เครือขายท้ังภาครัฐและเอกชนไดมีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพ        

ความคิดเห็น ความตองการ เปดโอกาสใหภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการรับรู รวมกำหนดแนวทาง         

การดำเนินงาน รวมตัดสินใจ รวมติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ดวยการจัดทำ

โครงการจัดเวทีประชาคมข้ึน เพ่ือจะไดมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินกิจการ 

ตามอำนาจหนาท่ีของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยเฉพาะการดำเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบตอความเปนอยู 

และสุขอนามัยของประชาชนในชุมชุน เพ่ือนำมาเปนขอมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทำแผนชุมชน      

แผนพัฒนาทองถ่ิน อยางมีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนอยางแทจริง 

๓. วัตถุประสงค 

 ๑) เพ่ือจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ท่ีเก่ียวของในการดำเนินกิจการตามอำนาจ

หนาท่ีของเทศบาลตำบลโพธิท์อง 

 ๒) เพ่ือรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชน 

 ๓) เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทำ รวมแกปญหา และสงเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 

 ๔) เพ่ือนำมาเปนขอมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาทองถ่ิน อยางมีประสิทธิภาพ 

 ๕) เพ่ือสงเสริมใหเกิดเครือขายภาคประชาสังคม 

 ๖) เพ่ือจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานท่ีเปนมาตรฐานสามารถนำไปใชประโยชนในการจัดทำแผนชุมชนและวางแผน

พัฒนาทองถ่ิน 

๔. กลุมเปาหมาย 

 ชุมชน/หมูบาน/ตำบล ในพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลโพธิท์อง 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

๒๙ 

๕. วิธีดำเนินการ 

 ๑) จัดทำคำสั่งมอบหมายหนวยงานท่ีเก่ียวของดำเนินการจัดเวทีประชาคม 

 ๒) จัดเวทีประชาคม โดยสงเสริมและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือเขารวม

ประชุมประชาคม เพ่ือกำหนดทิศทาง นโยบาย หรือแผนพัฒนาทองถ่ินดวยความสมัครใจ ตามวันเวลา       

และสถานท่ีท่ีเหมาะสม สอดคลองกับวิถีชุมชน ไมชี้นำ และครอบคลุมจำนวนประชากรตามสัดสวนทุกพ้ืนท่ี 

อยางเสมอภาค และเทาเทียมกัน 

 ๓) นำขอเสนอตาง ๆ จากการประชาคม รับฟงความคิดเห็นของประชาชนไปขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม 

ผานการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

 ๔) ติดตามประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน เสนอผูบริหาร และประกาศใหประชาชนทราบ 

๖. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐ 

๗. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๘. ผูรับผิดชอบ 

 งานวิเคราะหนโยบายและแผนงาน 

๙. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีการจัดประชุมเวทีประชาคมในชุมชน ครอบคลุมประชากรตามสัดสวนทุกพ้ืนท่ี อยางเสมอภาค           

และเทาเทียมกัน   

 ผลลัพธ  

 ๑) ไดรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในแตละชุมชน 

 ๒) เกิดเครือขายภาคประชาชน 

 ๓) มีขอมูลพ้ืนฐานชุมชนท่ีไดมาตรฐานสำหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถ่ิน 

๓.๑.๒ การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 

ลำดับท่ี ๒ 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการจดัการเรื่องราวรองทุกข รองเรียนของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 

๒. หลักการและเหตุผล 

 เทศบาลตำบลโพธิ์ทองเห็นความสำคัญในการรับฟงความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวรองทุกข         

และเรื่องรองเรียนของประชาชน เพ่ือเปนขอมูลในการนำมาพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานบริการสาธารณะ 



 

 

 

 

 

 
 

๓๐ 

และการบริหารราชการของหนวยงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปรงใส จึงไดจัดทำ

มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข รองเรียนข้ึน เพ่ือกำกับติดตามในการจัดการเรื่องราวรองทุกข รองเรียน    

ของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชน 

รวมท้ังพัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา ชองทางการติดตามผล 

และการแจงผลการดำเนินการเรื่องรองทุกข และเรื่องเรียนตาง ๆ ใหมีความรวดเร็ว เปนธรรม สะดวก       

และเหมาะสม รวมท้ังจัดใหมีการประชาสัมพันธเผยแพรกระบวนการรองเรียน และข้ันตอนใหประชาชน

รับทราบอยางท่ัวถึง 

๓. วัตถุประสงค 

 ๑) เพ่ือกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข รองเรียนของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ใหสามารถ

ตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม 

 ๒) พัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา ชองทางการติดตามผล 

และการแจงผลการดำเนินการเรื่องรองทุกขและเรื่องเรียนตาง ๆ ใหมีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม 

๔. กลุมเปาหมาย 

 ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง  

๕. วิธีดำเนินการ 

 ๑) จัดตั้งคณะทำงานมาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข รองเรียนของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง  

 ๒) ประชุมคณะทำงานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข รองเรียนของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง            

เพ่ือกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข รองเรียน ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหา

ความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 

 ๓) คณะทำงานฯ กำหนดมาตรการในการกำกับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดังนี้  

     ๓.๑) การจดัการเรื่องรองเรียนท่ัวไป 

  - กำหนดใหมีการจัดตั้ง ปรับปรุงศูนยเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 

  - กำกับติดตามใหหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดใหมีการประชาสัมพันธเผยแพรกระบวนการรองเรียน และ

ข้ันตอนใหประชาชนรับทราบอยางท่ัวถึง  

  - กำหนดใหมีการพัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา    

ชองทางการติดตามผล และการแจงผลการดำเนินการเรื่องรองทุกขและเรื่องเรียนตาง ๆ  

  - กำหนดใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องรองเรียน รองทุกข ดำเนินการแกไขขอรองเรียนอยางเหมาะสม

ภายใน ๑๕ วัน หากไมสามารถดำเนินการไดทันภายใน ๑๕ วัน ตองชี้แจงใหผูรองเรียนทราบ 

   



 

 

 

 

 

 
 

๓๑ 

  - กำหนดใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องรองเรียน รองทุกข มีการแจงผลการดำเนินการหรือ

ความกาวหนาผลเรื่องรองเรียน ใหผูรองเรียนทราบ รวมท้ังมีชองทางในการติดตามเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียน

สามารถติดตามผลไดดวยตนเอง  

  ๓.๒) การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของหนวยงาน 

  - จัดทำคูมือหรือแนวทางดำเนินการตอเรื่องรองเรียนท่ีเก่ียวของกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ

เจาหนาท่ีของหนวยงาน โดยคูมือดังกลาวแสดงรายละเอียด เชน รายละเอียดวิธีการท่ีบุคคลภายนอกจะทำการ

รองเรียน รายละเอียดข้ันตอนหรือวิธีการในการจัดการตอเรื่องรองเรียน สวนงานท่ีรับผิดชอบ ระยะเวลา

ดำเนินการ เปนตน 

  - กำหนดใหมีเจาหนาท่ีหนวยงานผูรับผิดชอบอยางชัดเจน  

  - กำหนดชองทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแจงเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเจาหนาท่ีของหนวยงานผานทางชองทางออนไลน โดยแยกตางหากจากชองทางท่ัวไป เพ่ือเปนการคุมครอง

ขอมูลของผูแจงเบาะแส  

  - จัดทำขอมูลสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของเทศบาลตำบล       

โพธิ์ทอง 

  - จัดทำขอมูลความกาวหนาการจัดการเรื่องรองเรียน เชน จำนวนเรื่อง เรื่องท่ีดำเนินการแลวเสร็จ 

เรื่องท่ีอยูระหวางดำเนินการ ฯลฯ  

 ๔) จัดทำคูมือปฏิบัติงานเก่ียวกับการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข คูมือแนวทางการจัดการตอเรื่องรองเรียน

การทุจริต แนวทางดำเนินการตอเรื่องรองเรียนท่ีเก่ียวของกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของ

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพ เปนมาตรฐานเดียวกัน  

 ๕) ประกาศ/ประชาสัมพันธมาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข รองเรียนของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง          

ใหทุกหนวยรับทราบ และเปดเผยตอสาธารณชน 

 ๖) จัดทำฐานขอมูลเรื่องรองเรียน มีการวิเคราะหและกำหนดแนวทางในการปองกัน และแกไขไมใหเกิด

ปญหาในลักษณะเดิมข้ึนอีก  

 ๗) รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องรองเรียน พรอมระบุปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข และเผยแพร

ใหสาธารณชนทราบ 

 ๘) คณะทำงานฯ กำกับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของใหดำเนินการตามมาตรการ 

 ๙) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการ 

 ๑๐) รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องรองเรียน พรอมปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข ใหผูบริหาร

รับทราบ และเผยแพรใหสาธารณชนทราบ  



 

 

 

 

 

 
 

๓๒ 

๖. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐  

๗. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๘. ผูรับผิดชอบ 

 งานประชาสัมพันธ สำนักปลัดเทศบาล 

๙. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 ๑) มีศูนยหรือหนวยรับเรื่องราวรองเรียน รองทุกข 

 ๒) มีการแตงตั้งเจาหนาท่ี หนวยงานท่ีรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน รองทุกข 

 ๓) มีการเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข รองเรียน และกระบวนการ

ข้ันตอนเรื่องรองเรียน 

 ๔) มีการแจงผลการดำเนินการหรือความกาวหนา ผลเรื่องรองเรียน ใหผูรองเรียนทราบ รวมท้ังมีชองทาง   

ในการติดตามเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนสามารถติดตามผลไดดวยตนเอง 

 ๕) มีการกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข รองเรียนของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ใหสามารถ

ตอบสนอง ความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสมตามมาตรการ        

ท่ีกำหนดไว 

 ผลลัพธ 

 ประชาชนเกิดความพึงพอใจตอการดำเนินการเรื่องรองทุกข รองเรียนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน       

ไมต่ำกวารอยละ ๘๐ 

 

มิติท่ี ๔ การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

๔.๑ การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียงการทุจริต 

 ๔.๑.๒ มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายใน 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

๓๓ 

ลำดับท่ี ๑ 

๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกท่ีสำคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะ

เปนในภาครัฐ หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความ

เสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับไดซ่ึงจะทำใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตาม

วัตถุประสงค  ในอดีตท่ีผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ได มีการควบคุมภายในตามท่ี

กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่อง ๆ ไป ซ่ึงอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือ      

สั่งการ และหนังสือตอบขอหารือตาง ๆ โดยสวนใหญ จะเนนไปท่ีการควบคุมดานการเงินและบัญชีและการ

ปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑท่ีทางราชการกำหนดไว ซ่ึงไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอ่ืน ๆ 

นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวม

ของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเปนระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกดานและสามารถ

สะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้น ๆ วามีการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

หรือไมเพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหล    

ทำใหเกิดความเสียหายในหนวยงานและการดำเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้ สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการ

กำหนดหนาท่ีและมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ังกระบวนการให

บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ

ตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของหนวยงานท่ีกำหนดข้ึน            

และพัฒนาใหระบบการควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ 

 เพ่ือใหองคกรมีแนวทางในการกำหนดระบบการควบคุมภายในใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ         

และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน จึงไดกำหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

๓. วัตถุประสงค 

 ๑) เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำใหการใชทรัพยากรเปนไปอยาง

ประหยัดและคุมคา โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซ้ำซอนหรือไมจำเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายดาน

การเงินหรือดานอ่ืนๆ ท่ีอาจมีข้ึน 

 ๒) เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความม่ันใจแกผูบริหารในการ

ตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ 

  

  



 

 

 

 

 

 
 

๓๔ 

 ๓) เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับตางๆ ของ

หนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 

 ๔) เพ่ือใหการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลโพธิ์ทองเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ      

การปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกท้ังยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับได 

ซ่ึงจะทำใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 

๔. กลุมเปาหมาย 

 บุคลากรของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 

๕. วิธีดำเนินการ 

 ๑) แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐาน

และหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรบัหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๕ 

 ๒) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ

หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๘ ประกอบดวย 

  (๑) การรับรองวาการควบคุมภายในของหนวยงานเปนไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติ            

ท่ีกระทรวงการคลงักำหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.๑, ปค.๒, ปค.๓)  

 (๒) การประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุม

ภายใน : ปค.๔) 

 (๓) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้งหนวยงาน (รายงานการ

ประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.๕) 

 (๔ ) ความเห็นของผูตรวจสอบภายในเก่ียวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหนวยงาน         

(รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน : ปค.๖) 

 ๓) เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑ

ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๙ 

 ๔) นำผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพ่ือใหเกิดประสทิธิภาพมากข้ึน 

 ๕) เผยแพรรายงานการควบคุมภายในใหสาธารณชนไดทราบ ณ ท่ีทำการ และเว็บไซตของหนวยงานและ

สื่อสังคมออนไลนของหนวยงาน 

๖. ระยะเวลาการดำเนินการ  

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 

๗. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณดำเนินการ 
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๘. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 งานนติิการ สำนักปลัดเทศบาล 

๙. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 ๑) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ

หลักเกณฑปฏิบตัิการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ๒) สรุปขอมูลผลการควบคุมภายในและจัดทำแผนปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพในการปองกันการทุจริต 

โดยกิจกรรมการควบคุมภายในรอยละ ๘๐ ไดดำเนินการแกไข 

 ผลลัพธ 

 ๑) ระดับความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (รอยละ ๘๐ 

ในระดับมาก) 

 ๒) การเผยแพรรายงานการควบคุมภายในใหสาธารณชนไดทราบ สงผลใหการปฏิบัติราชการของเทศบาล

ตำบลโพธิ์ทองมีความโปรงใส 

 ๓) การทุจริตเทศบาลตำบลโพธิ์ทองลดลงรอยละ ๕ 

  

๔.๑.๓ มีการจัดใหมีกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต  

ลำดับท่ี ๒ 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริตของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 

๒. หลักการและเหตุผล 

 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ประเด็นท่ี (๒๑) การตอตานการทุจริต        

และประพฤติมิชอบ กำหนดเปาหมายไววา ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนด

ตัวชี้วัดไววา ในป พ.ศ. ๒๕๘๐ ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception 

Index - CPI) อยูในอันดับ ๑ ใน ๒๐ และ/หรือไดคะแนนไมต่ำกวา ๗๓ คะแนน นอกจากนี้ ยังไดนำผลการ

ประเมิน ITA ไปกำหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายไววาหนวยงานท่ีเขารวมการประเมิน ITA ท้ังหมด (รอยละ     

๑๐๐) ตองไดคะแนน ๙๐ คะแนนข้ึนไป  โดยในระยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ไดกำหนดตัวชี้วัดไววา       

ในป พ.ศ. ๒๕๗๐ ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) 

อยูในอันดับ ๑ ใน ๔๓ และ/หรือไดคะแนนไมต่ำกวา ๕๗ คะแนน และหนวยงานท่ีเขารวมการประเมิน ITA 

ท้ังหมด (รอยละ ๑๐๐) ตองไดคะแนน ๘๕ คะแนนข้ึนไป  
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ซ่ึงไดกำหนดแผนปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดใหการปรับ “ระบบ” เพ่ือลดจำนวนคดี

ทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยงานภาครัฐเปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือนำไปสูเปาหมาย “ประเทศ

ไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานท่ีมีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ        

เปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง 

ท่ีมุงเนนการกระจายอำนาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึง่ในการสงเสรมิการปกครองในระบอบ 

ประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน          

ของประชาชนในทองถ่ิน ถือเปนกลไกสำคัญในการพัฒนาทองถ่ินซ่ึงนำไปสูการพัฒนาท่ัวท้ังประเทศ  

 ดังนั้น เทศบาลตำบลโพธิ์ทองจึงไดเล็งเห็นถึงความสำคัญในการปองกันและปราบปรามการทุจริต   

ในระดับทองถ่ินเอง จึงกำหนดมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง         

เพ่ือเปนปองกันไมใหเกิดการทุจริตข้ึนในองคกร 

๓. วัตถุประสงค 

 ๑) เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 

 ๒) เพ่ือปองกันการทุจริตไมใหเกิดข้ึนในเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 

๔. กลุมเปาหมาย 

 ทุกกอง/งานของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 

๕. วิธีดำเนินการ 

 ๑) จัดทำมาตรการและขออนุมัติดำเนินการตอผูมีอำนาจ 

 ๒) จัดตั้งคณะทำงานเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  

 ๓) คณะทำงานดำเนินการประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติหนาท่ี การดำเนินโครงการท่ีอาจกอใหเกิด      

การทุจริต 

 ๔) คณะทำงานดำเนินการจัดทำนวัตกรรม มาตรการ ระบบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง      

ของการดำเนินการท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต  

 ๕) ดำเนินการเผยแพรผลการประเมินความเสี่ยง ซ่ึงขอมูลประกอบดวยเหตุการณความเสี่ยง ระดับ      

ความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง บนเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน       

และชองทางอ่ืนๆ  

 ๖) มีการประชุมชี้แจงทำความเขาใจมาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยงการทุจริตใหแก

เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน หนวยงานท่ีเก่ียวของ ใหปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอยาง

เครงครัด 
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 ๗) ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

 ๘) รายงานผลการดำเนินการ 

๖. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 

๗. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๘. ผูรับผิดชอบ  

 งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล 

๙. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 ๑) มีรายงานการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน/การปฏิบัติหนาท่ี/การดำเนินโครงการท่ีอาจ

กอใหเกิดการทุจริต จำนวน ๑ ชุด 

 ๒) มีนวัตกรรม มาตรการ ระบบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินการท่ีอาจกอใหเกิด

การทุจริต อยางนอยจำนวน ๕ เรื่อง 

 ๓) มีการเผยแพรผลการประเมินความเสี่ยง ซ่ึงขอมูลประกอบดวยเหตุการณความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 

มาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง อยางนอย ๑ ชองทาง (เผยแพรบนเว็บไซตของเทศบาล

ตำบลโพธิ์ทอง) 

 ผลลัพธ 

 เรื่องรองเรียนการทุจริต คดีการทุจริตประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลโพธิท์องลดลง 

 ๔.๑.๓ มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 

ลำดับท่ี ๓ 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของเทศบาล

ตำบลโพธิ์ทอง 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง        

และสลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติ เปนปญหา

ลําดับตน ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคสวน

ในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมองจาก 



 

 

 

 

 

 
 

๓๗ 

ภายนอกสังคมวาเปนองคกรท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงาน

ของทางราชการอยูเสมอ ซ่ึงไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจ และความศรัทธาตอระบบการ

ปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ 

 เทศบาลตำบลโพธิ์ทองมีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานสงเสริมใหภาคประชาชนเขามา

มีสวนรวมโดยเปดโอกาสใหบุคลากรภายในของเทศบาลตำบลโพธิ์ทองและประชาชนสามารถเสนอ           

เรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น เก่ียวกับการทุจริต จึงไดดำเนินการจัดทำมาตรการจัดการในกรณี

ไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 

๓. วัตถุประสงค 

 ๑) เพ่ือใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว โปรงใส 

เปนธรรม 

 ๒) เพ่ือใหการบริหารงานของเทศบาลตำบลโพธิ์ทองเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและปองกันการทุจริตของ

หนวยงาน 

 ๓) เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรของเทศบาลตำบลโพธิ์ทองปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

๔. กลุมเปาหมาย 

 ภาคประชาชนและบุคลากรของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 

๕. วิธีดำเนินการ 

 ๑) กำหนดชองทางการรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต และกำหนดเจาหนาท่ีรับผิดชอบดำเนินการใหเปนไป

ตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรในของเทศบาลตำบลโพธิ์ทองท่ีปฏิบัติราชการ            

ตามอำนาจหนาท่ีโดยมิชอบ 

 ๒) กำหนดกระบวนการข้ันตอนในการดำเนินการรองเรียน 

 ๓) ประกาศเผยแพรกระบวนการข้ันตอนในการดำเนินการรองเรียนใหบุคลากรและประชาชนทราบ        

โดยท่ัวกัน 

 ๔) กำหนดกระบวนการจัดการขอรองเรียน/แนวทางดำเนินการตอเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต        

ของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 

 ๕) กำหนดกระบวนการและข้ันตอนในการลงโทษผูกระทำผิดการทุจริต 

 ๖) กำหนดชองทางการติดตามเรื่องรองเรียนไดดวยตนเอง และมีการรายงานผลการดำเนินการหรือ

ความกาวหนาเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนทราบ 

 ๗) กำหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบผูกระทำผิดการทุจริตอยางมีประสิทธิภาพ 

  



 

 

 

 

 

 
 

๓๘ 

 ๘) จัดแนวทางการดำเนินการตอเรื่องรองเรียนท่ีเก่ียวของกับเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ี

ของของเทศบาลตำบลโพธิ์ทองโดยเฉพาะ ตองแยกออกจากคูมือการจัดการเรื่องรองเรียนท่ัวไป และเผยแพรไว

บนเว็บไซตของของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยพิจารณาใหมีรายละเอียดอยางนอย ดังนี้  

  (๑) วิธีการท่ีบุคคลภายนอกจะทำการรองเรียน  

  (๒) ข้ันตอน วิธีการจัดการเรื่องรองเรียน  

  (๓) สวนงาน เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ และ 

  (๔) ระยะเวลาในการดำเนินการ 

และประกาศเผยแพรกระบวนการข้ันตอนในการดำเนินการรองเรียนใหบุคลากรและประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 

  ๙) จัดประชุมใหความรูเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพ่ือใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน         

และดำเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนท่ีไดรับจากชองทางการรองเรียนตาง ๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

โดยโปรงใสและเปนธรรม 

 ๑๐) จัดทำขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริต(i๓0) 

 ๑๑) รายงานผลการดำเนินการ 

๖. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

๗. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 งานนติิการ สำนักปลัดเทศบาล 

๙. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีมาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

 ผลลัพธ 

 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจาหนาท่ี (พิจารณาจาก

จำนวนขอรองเรียนจากประชาชน,จำนวนเบาะแสะท่ีประชาชนแจงหนวยงาน) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

๓๙ 

ลำดับท่ี ๔ 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดใหมีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเทศบาล

ตำบลโพธิ์ทอง 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและสลับซับซอน

มากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติ เปนปญหาลําดับตน ๆ         

ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคสวนในสังคมไทย 

ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมองจากภายนอกสังคม   

วาเปนองคกรท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการ

อยูเสมอ ซ่ึงไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจ และความศรัทธาตอระบบการปกครองสวนทองถ่ิน

อยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ 

 เทศบาลตำบลโพธิ์ทองมีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานสงเสริมใหภาคประชาชนเขามา

มีสวนรวมโดยเปดโอกาสใหบุคลากรภายในของเทศบาลตำบลโพธิ์ทองและประชาชนสามารถเสนอ           

เรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น เก่ียวกับการทุจริตขององคกร จึงไดดำเนินการจัดทำมาตรการ     

จัดใหมีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 

๓. วัตถุประสงค 

 ๑) เพ่ือใหมีระบบ ชองทางการรับเรื่องรองเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย สำหรับบุคลากร      

และประชาชน 

 ๒) เพ่ือใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว โปรงใส 

เปนธรรม 

๔. กลุมเปาหมาย 

 ภาคประชาชนและบุคลากรของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 

๕. วิธดีำเนินการ 

 ๑) พัฒนาระบบและชองทางการรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตผานทางชองทางออนไลน ใหอยูบนหนาเว็บไซต

หลักของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง (ตองแยกตางหากจากชองทางท่ัวไป เพ่ือเปนการคุมครองขอมูลของผูแจง

เบาะแสและเพ่ือใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ)            

และจัดใหมีชองทางการติดตามเรื่องรองเรียนไดดวยตนเอง และมีการรายงานผลการดำเนินการหรือ

ความกาวหนาเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนทราบ 

   



 

 

 

 

 

 
 

๔๐ 

 ๒) ดำเนินการใหมีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหา

บุคลากรของเทศบาลตำบลโพธิ์ทองท่ีปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีโดยมิชอบ 

 ๓) ดำเนินการเผยแพรประชาสัมพันธชองทางการรองเรียนการทุจริตใหบุคลากรและประชาชนทราบ      

โดยท่ัวกัน 

 ๔) ดำเนินการจัดทำและเผยแพรขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ี

ของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง บนเว็บไซตหลักของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 

 ๕) รายงานผลการดำเนินการใหผูบริหารทราบ 

๖. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 

๗. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล 

๙. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตท่ีสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยสำหรับ             

ผูรองเรียน 

 ผลลัพธ 

 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจาหนาท่ีเทศบาลตำบล    

โพธิท์อง (พิจารณาจากจำนวนขอรองเรียนจากประชาชน,จำนวนเบาะแสะท่ีประชาชนแจงหนวยงาน) 

 

 

_____________________ 

 

 


